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Návod 

Automatické hodinky s ukazatelem nátahu (power reserve) 

 

Nastavení času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný čas. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Power reserve: 

1. Power reserve Vám ukazuje stav natažení hodinek 

2. Pakliže jsou hodinky plně nataženy, ukazatel se přesune do pozice „+“. 

3. Ukazatel nátahu se Vám bude automaticky během dne snižovat do pozice „-“, v závislosti na 

užívání / pohybu hodinek. 

4. Tyto hodinky vyžadují během dne alespoň minimálně 8 hodin plného pohybu ruky. 

5. Hodinky je možné manuálně dotahovat. 

Upozornění: pakliže není dán hodinkám plný, dostatečný pohyb ruky během dne a to nejméně 

alespoň 8 hodin, nemohou být hodinky plně nataženy a mohou se například během noci zastavit. 

 

Automatické hodinky v provedení 3 hands 

 

Automatický nátah hodinek je možné zaktivovat otáčením korunky v základní poloze a to zhruba 15 -

20 nátahy, poté se hodinky automaticky spustí. 



Nastavení času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou do Vámi požadovaného času. 

3. Zmáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Upozornění: pakliže není dán hodinkám plný, dostatečný pohyb ruky během dne a to nejméně 

alespoň 8 hodin, nemohou být hodinky plně nataženy a mohou se například během noci zastavit. 

 

Automatické hodinky + ukazatel datum 

 

 

Nastavení datum: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný datum. 

Nastavení času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou po směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný čas. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Upozornění: pakliže není dán hodinkám plný, dostatečný pohyb ruky během dne a to nejméně 

alespoň 8 hodin, nemohou být hodinky plně nataženy a mohou se například během noci zastavit. 

 

Automatické hodinky + ukazatel datum, 24 hodinová & Sluneční/Měsíční fáze 

 

Automatický nátah hodinek je možné zaktivovat otáčením korunky v základní poloze a to zhruba 15 -

20 nátahy, poté se hodinky automaticky spustí. 



Nastavení datum + času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou po směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný čas. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Upozornění: použijte tlačítko označené A pro rychlou změnu datum. Tlačítko A je součástí pouzdra, 

pro lepší manipulaci použijte například špičku pera nebo propisky. Prosím nepoužívejte tlačítko A 

mezi 22:00 – 02:00, to by mohlo mít za následek poškození strojku hodinek. Pakliže není dán 

hodinkám plný, dostatečný pohyb ruky během dne a to nejméně alespoň 8 hodin, nemohou být 

hodinky plně nataženy a mohou se například během noci zastavit. 

 

Automatické hodinky s duálním časem 

 

Automatický nátah hodinek je možné zaktivovat otáčením korunky v základní poloze a to zhruba 15 -

20 nátahy, poté se hodinky automaticky spustí. 

Nastavení času a duálního času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou po směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný domácí čas. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Nastavení duálního času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný duální času. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Upozornění: pakliže není dán hodinkám plný, dostatečný pohyb ruky během dne a to nejméně 

alespoň 8 hodin, nemohou být hodinky plně nataženy a mohou se například během noci zastavit. 

 

 

 

 



Automatické hodinky s duálním časem / sluneční & měsíční fáze 

 

Automatický nátah hodinek je možné zaktivovat otáčením korunky v základní poloze a to zhruba 15 -

20 nátahy, poté se hodinky automaticky spustí. 

Nastavení času a duálního času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou po směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný domácí čas. 

Zároveň docílíte pohybu ukazatele slunce & měsíce. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Nastavení duálního času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný duální času. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Automatický nátah hodinek je možné zaktivovat otáčením korunky v základní poloze a to zhruba 15 -

20 nátahy, poté se hodinky automaticky spustí. 

 

Automatické hodinky s ukazatelem nátahu – power reserve 

 



Nastavení času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný čas. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Upozornění: použijte tlačítko označené A pro rychlou změnu datum. Tlačítko A je součástí pouzdra, 

pro lepší manipulaci použijte například špičku pera nebo propisky. Prosím nepoužívejte tlačítko A 

mezi 22:00 – 02:00, to by mohlo mít za následek poškození strojku hodinek. Pakliže není dán 

hodinkám plný, dostatečný pohyb ruky během dne a to nejméně alespoň 8 hodin, nemohou být 

hodinky plně nataženy a mohou se například během noci zastavit. 

 

Automatické hodinky ve skeletonovém provedení – 3 hands 

 

Automatický nátah hodinek je možné zaktivovat otáčením korunky v základní poloze a to zhruba 15 -

20 nátahy, poté se hodinky automaticky spustí. 

Nastavení času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou po směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný čas. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Upozornění: pakliže není dán hodinkám plný, dostatečný pohyb ruky během dne a to nejméně 

alespoň 8 hodin, nemohou být hodinky plně nataženy a mohou se například během noci zastavit. 

 

 

 

 



 

Automatické hodinky s 24 hodinovým ukazatelem 

 

Automatický nátah hodinek je možné zaktivovat otáčením korunky v základní poloze a to zhruba 15 -

20 nátahy, poté se hodinky automaticky spustí. 

Nastavení času: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou po směru chodu hodinek, až docílíte Vámi požadovaný čas. 

3. Zamáčkněte korunku zpět do výchozí polohy. 

Hodinový indikátor je umístěn v horní části ciferníku. Stiskněte tlačítko A pro jeho nasavení. 

Upozornění:  Tlačítko A je součástí pouzdra, pro lepší manipulaci použijte například špičku pera nebo 

propisky. Pakliže není dán hodinkám plný, dostatečný pohyb ruky během dne a to nejméně alespoň 8 

hodin, nemohou být hodinky plně nataženy a mohou se například během noci zastavit. 

 

Quartzové (bateriové) provedení včetně chronometru 

 



Nastavení datum + čas: 

1. Vytáhněte korunku do pozice číslo 2. 

2. Otáčejte korunkou až po zobrazení datum předcházejícího dne. 

3. Vytáhněte korunku do pozice číslo 3, když je vteřinová ručička v pozici 12:00.  

4. Otáčejte korunou a nastavte hodiny a minuty.  

Pakliže je korunka v pozici  3, nestiskávejte žádné tlačítka, jinak se ručičky chronometru 

rozejdou. 

Jak použít stopky: 

1. Stiskněte tlačítko A = start 

2. Stiskněte tlačítko A = stop 

3. Stiskněte tlačítko B = resetování 

 

Záruka: 

Záruka 24 měsíců od data prodeje. Tato záruka je uznána pouze s originálem potvrzeným mezinárodním 

záručním lístkem od autorizovaného prodejce. Servisní místo pro hodinky Earnshaw  zajišťuje společnost             

DIAX, s.r.o., Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Praha 4, www.diax.cz 

Záruka se nevztahuje na: 

vady způsobené neodborným zásahem, opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním tj. odření, oděr 

povrchové úpravy na pásku i hodinkách, poškrábání, prasklé sklo či pouzdro. Dále se záruka nevztahuje na vady 

způsoben vnějšími vlivy jako je náraz, úder, pád nebo nešetrné zacházení, na baterii. 

 

 

 

http://www.diax.cz/

